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Acta de la sessió de la Permanent del Consell Municipal de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament 
 
 
Presideix la sessió el Im. Sr. Jordi HEREU, Regidor de Participació Ciutadana, 
Solidaritat i Cooperació i President del Consell Municipal de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament. 
 
Assistents 
- com a representants de la Federació Catalana d’ONGs per al 

Desenvolupament (FCONGd): Sra. Cecília DUPUY, Sra. Sílvia HUERTO, i 
Sra. Montse BENITO   

- com a representant d’entitats no federades: Sra. Mercè VILALTA (Pallassos 
Sense Fronteres) 

- com a experta: Sra. Gabriela SERRA 
- els representants municipals: Sr. Daniel CANDO (Comissionat de l’Alcaldia 

per al Programa Barcelona Solidària), Sr. Francesc FREIXA (Director de 
Cooperació), Sr. Sergi PUJALTE (Assessor de la Regidora de Participació 
Ciutadana, Solidaritat i Cooperació). 

- Com a Secretaria, Sra. Rosa BADA (Tècnica de Cooperació de l’Ajuntament 
de Barcelona) 

 
 
Excusen la seva absència el Sr. Agustí SOLER (FCONGDDHH) i el Sr. Jordi 
ARMADANS (FCONGP) 
 



     

 
Ajuntament 

 

 
de Barcelona  

 
  
 
 

 
Consell Municipal  
de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament 
 
Pl. Sant Jaume, 1 
08002 Barcelona 

 
 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. El President, Regidor Jordi Hereu obre la sessió donant la paraula al Sr. 

Daniel Cando per a la exposició del punt de l’ordre del dia, que és informar i 
analitzar la resolució de la convocatòria de les subvencions del Programa 
Barcelona Solidària 2006: 

 
 
2. En primer lloc, el Sr. Daniel Cando informa sobre diferents aspectes de la 

Convocatòria de Subvencions Barcelona Solidària 2006.  El resum, respecte 
modalitats i quantia és el següent: 

 
 
Modalitat Presentats Aprovats Import 

Disponible 
Import 
Subvencionat 

Remanent 

Cooperació 
 
  Projectes 
  Programes 

 
 

65 
23 

 
 

16 
14 

 
 

1.050.000’00 
1.800.000’00  

 
 

   804.227’00 
1.858.699’00 

 
 

245.773’00 
-58.699’00 

      

Sensibilització 59 32 750.000’00 555.369’00 194.631’00 

      

      
TOTAL 147 62 3.600.000’00 3.218.295’00 381.705’00 
 

Comparativament a 2005 cal dir que hi ha hagut més finançament (870.000’00 
€ més que 2005) i menys projectes: tan presentats, que a 2005 van ser 208, 
com aprovats, que van ser 84. 
 
Una de les raons possibles és que davant l’augment de la exigència de la 
convocatòria, complexitat dels formularis, etc. les entitats menys 
professionalitzades descarten presentar-se. 
 
D’altra banda, cal considerar la coincidència de la convocatòria Barcelona 
Solidària amb la de la Generalitat de Catalunya i l’augment pressupostari de les 
dotacions de totes les administracions públiques. 
 
El Sr. Cando destaca també que la modalitat de programes ha exhaurit les 
previsions pressupostàries, però que tan la de projectes de cooperació com la 
de projectes de sensibilització i educació pel desenvolupament no ho han fet, 
quedant un remanent que es destinarà a projectes de cooperació directa i/o 
concertats. 
 
Es constata que la convocatòria respon a la realitat i necessitats del sector.  
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Seria possible preveure, vista aquesta convocatòria, que la tendència de les 
entitats serà a anar presentant cada cop més propostes a la modalitat de 
programes que a la de projectes. 
 
Un tema a plantejar per a la convocatòria del 2007 seria el de si mantenir la 
incompatibilitat per a una mateixa entitat de rebre subvenció per a un projecte 
anual de cooperació i un programa pluriennual. 
 
3. El Sr. Francesc Freixa pren la paraula per destacar el fet del percentatge 

de fins un 80% del finançament total facilita la execució del programa i el 
seu seguiment, sense necessitat d’altres finançadors. 

 
4. S’obre el torn de paraules sobre aquest punt de l’ordre del dia. 
 
5. La Sra. Sílvia Huerto confirma com a fet positiu l’augment en el percentatge 

de finançament. 
 
6. El Sr. Francesc Freixa fa notar que a diferència d’altres anys, a la 

convocatòria 2006 no s’ha presentat cap projecte en concertació entre 
entitats de la ciutat. 

 
7. La Sra. Gabriela Serra fa una intervenció en la que planteja diferents 

reflexions.  
 

La seva valoració coincideix en línies generals amb la feta pel Sr. Daniel 
Cando, però expressa que la seva preocupació en la baixada del número de 
propostes presentades no sigui només per un augment del nivell de 
professionalització de les entitats, sinó per una més gran capacitat 
d’externalitzar serveis, entre d’ells la formulació de projectes, que també 
facilitaria la concurrència a més d’una convocatòria encara que fossin 
simultànies. Per tan, la pregunta a fer-se és si la disminució de propostes 
respon a una incapacitat per qualitat o a una incapacitat de mitjans. 

 
Considera que seria positiu que les entitats fessin un esforç de treball 
consorciat. 
 
Expressa que li sembla un pas endavant tant l’augment del percentatge de 
finançament dels projectes com la pluriennualitat, però que això te la 
contrapartida de generar una més gran dependència de les entitats amb les 
administracions. 
 
També planteja la necessitat de millorar aspectes de l’avaluació. 
 

8. El Sr. Cando respon que si analitzem les entitats que han aprovat els 
programes són “entitats mitjanes”. Moltes entitats “petites” (menys 
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professionalitzades) que ja no aconseguien subvencions en anteriors 
convocatòries, en vista de l’augment de la complexitat d’aquest any, han 
decidit de no presentar-se. 

 
9. La Sra. Montse Benito pren la paraula en nom d ela FCONGD, i excusa el 

seu President, Eduard Soler, de no poder participar a la sessió. 
 

Per la premura de la convocatòria de la reunió (una setmana), la FCONGD 
no ha pogut fer una valoració en profunditat dels resultats de la 
convocatòria, però si que vol fer arribar la seva preocupació respecte les 
valoracions negatives dels projectes de sensibilització i educació pel 
desenvolupament. 
 

10. La Sra. Cecília Dupuy destaca en positiu la progressiva unificació de 
criteris per part de les diferents administracions i agències de cooperació, 
que facilita el treball de formulació i seguiment, tan per les entitats de la 
ciutat, com per les contraparts. 

 
També considera positivament la pluriennualitat que pensa pot servir per 
augmentar l’impacte dels programes i la seva avaluació. 
 
Expressa que en els últims temps els diferents nivells d’administracions 
públiques han generat espais de debat i diàleg que faciliten la coordinació i 
són molt positius per a una més gran concertació i coherència de 
dinàmiques en el sector. 
 
Planteja les dificultats entre els temps d’execució i justificació dels projectes 
de sensibilització i educació pel desenvolupament, i que seria bo rebre un 
retorn dels resultats de les valoracions de les propostes per tal de millorar-
les. 
 

11. La Sra. Gabriela Serra constata la seva sorpresa al veure que projectes 
aprovats amb millor puntuació reben més subvenció que d’altres que han 
tret una pitjor valoració. Demana que la Permanent pugui rebre la informació 
complerta sobre els totals sol·licitats i els percentatges concedits per a 
clarificar aquest aspecte. 

 
12. El Sr. Daniel Cando es compromet a fer arribar la informació demanada. 
 
13. El Sr. Francesc Freixa recorda que tota entitat que sol·liciti detalls sobre la 

valoració de la seva proposta és sempre rebuda pel Sr. Cando. 
 
14. El Sr. Daniel Cando ratifica aquesta idea i afegeix que un tema pendent de 

resoldre és el de l’avaluació dels projectes sobre el terreny, més enllà dels 
informes tècnics i justificacions econòmiques, tan dels projectes executats 
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per les entitats com els de la cooperació directa. S’ha avançat en les bases, 
però cal avançar en l’avaluació. 

 
15. El Sr. Francesc Freixa recorda que a l'última reunió del Consell (Plenari del 

26/11/05) ja es va acordar la necessitat de promoure un debat en 
profunditat sobre el tema de sensibilització i educació pel desenvolupament, 
ja que es planteja una certa crisi en el model implementat fins ara tan per 
part de les entitats com de les administracions públiques. 

 
També expressa la oportunitat, a través dels convenis que donen cobertura 
als programes aprovats, de fer un seguiment més directe de les actuacions, 
i d’aprofitar les sinèrgies per trobar una manera més estreta de 
col·laboració. 
 

16. L’acta de la reunió anterior s’aprova sense votació i el Sr. Jordi Hereu 
tanca la sessió a les 19:15h. 
 
 

 

 
Sumari d’acords 
 

• Fer arribar la informació sol·licitada. 
� Obrir un debat, liderat pel propi Consell, sobre el tema de sensibilització i 

educació per al desenvolupament. 
 

 
 
 
 
 
Rosa Bada Jaime    Jordi Hereu i Boher 
Secretària     President 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


